
                                                               Swarzędz, dnia   11.12.2013r.
Nr pisma: BZP.271-0035/010/2013

Wyjaśnienia treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

„Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami 
organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych 

wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminnych Swarzędz.”

Do siedziby zamawiającego wpłynęły „pytania” o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.

Zapytanie nr 1
Prosimy o potwierdzenie że ochroną ubezpieczeniową nie będą objęte imprezy: ekstremalne, lotnicze, 
motorowe oraz inne gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości. 

Odpowiedź nr 1
Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie planuje organizowania imprez takich jak: ekstremalne, 
lotnicze, motorowe, oraz inne gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości. 

Zapytanie nr 2
Proszę o wyodrębnienie szkód i rezerw z tytułu zarządzania drogami. 

Odpowiedź nr 2 
Zamawiający informuje, że nie posiada szczegółowych informacji na temat przyczyn szkód. 
Z  informacji,  które  posiada  największa  ilość  szkód z  tytułu  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej 
dotyczy szkód rzeczowych (uszkodzenia pojazdów) w związku z zarządzaniem drogami. 

Zapytanie nr 3
Czy w dotychczasowym ubezpieczeniu OC były stosowanie franszyzy redukcyjna lub integralna? Jeśli tak 
to: w jakiej wysokości? I czy dane szkodowe są podane po ich odliczeniu czy łącznie z franszyzami? 

Odpowiedź nr 3
Zamawiający  informuje,  że  w  ubiegłorocznym  ubezpieczeniu  odpowiedzialności  nie  obowiązywała 
franszyza z wyjątkiem ubezpieczenia OC pracodawcy, gdzie franszyza redukcyjna jest równa wysokości  
świadczenia ZUS 

Zapytanie nr 4
Czy  Zamawiająca  zarządza,  prowadzi  szpital  lub  jednostki  służby  zdrowia?  Jeśli  tak  proszę  o 
potwierdzenie, że działalność tych podmiotów nie jest objęta zakresem ochrony. 

Odpowiedź nr 4
Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje działalności 
leczniczej 

Zapytanie nr 5
Czy Zamawiający jaki i ile nieruchomości najmuje. 

Odpowiedź nr 5
Zamawiający na chwilę obecną najmuje od PKP Dworzec przy ul. Dworcowej 24, jednak zamawiający nie 
posiada szczegółowych informacji na temat wszystkich najmowanych nieruchomości. 

Zapytanie nr 6
Pytania dot. imprez masowych proszę o informację czy Zamawiający organizował tego typu imprezy? Jeśli 
tak to ile w ciągu roku i jakiego rodzaju? I czy planuje ich organizacje w okresie ubezpieczenia? Jeśli tak 
to jakie i ile? 

Odpowiedź nr 6
Zamawiający organizuje imprezy masowe takie jak: Dożynki i inne imprezy Gminne, np. dni Swarzędza, 
dni Św. Józefa, EKO Babie Lato, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy itp. Na dzień dzisiejszy nie potrafi 



podać szczegółowego wykazu takich imprez. 

Zapytanie nr 7
Czy zamawiający posiada,  zarządza,  administruje budynkami nieużytkowanymi (iloma,  prosimy o ich 
wskazanie),  jeśli  tak to  prosimy o ich  wyłączenie z  ubezpieczenia  mienia  od ognia  i  innych zdarzeń 
losowych. 

Odpowiedź nr 7
Na dzień dzisiejszy budynkiem nieużytkowanym ze względu na planowaną rozbudowę szkoły jest budynek 
mieszkalny w Kobylnicy, ul. Poznańska 52. Budynek jest w stanie dobrym. Aktualnie trwają ustalenia czy 
budynek zostanie przystosowany do celów edukacyjnych czy pozostanie zburzony i rozbudowany.
Zamawiający informuje, ze nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ. 

Zapytanie nr 8
Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o zmianę wartości ubezpieczenia na rzeczywistą. 

Odpowiedź nr 8
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ 

Zapytanie nr 9
Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o załączenie do SIWZ wykazów przeprowadzonych remontów, 
przeglądów, szczegółowy opis stanu technicznego, konstrukcji. 

Odpowiedź nr 9
Zamawiający informuje, że ogólny stan techniczny jest dobry oraz uzupełnia informacje o remontach w 
załączniku nr 1 do wyjaśnień treści SIWZ. 

Zapytanie nr 10
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony znaków drogowych i tablic z nazwami 
ulic,  słupów  oświetleniowych,  lamp,  sygnalizacji  świetlnej,  oświetlenia  ulicznego,  czy  ewentualnie 
Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu odpowiedzialności do kwoty 10 000 zł. 

Odpowiedź nr 10
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ 

Zapytanie nr 11
Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  wyłączenie  z  zakresu  ochrony  budowli  nieobjętych  ochroną  w 
systemie sum stałych (m. in. ogrodzenia, drogi wewnętrzne i chodniki, place, boiska, przystanki, wiaty, 
maszty flagowe), czy ewentualnie Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu odpowiedzialności 
do kwoty 10 000 zł. 

Odpowiedź nr 11
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ 

Zapytanie nr 12
Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie ryzyka katastrofy budowlanej dla budynków starszych niż 
50 lat 

Odpowiedź nr 12
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ 

Zapytanie nr 13
Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych wskutek akcji ratowniczej 
prowadzonej w związku ze zdarzeniem losowym, zaistniałym w mieniu osób trzecich (Załącznik nr 1a do 
SIWZ, pkt 1) w wysokości 200 000 zł lub innej akceptowalnej dla Zamawiającego. 

Odpowiedź nr 13
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ 

Zapytanie nr 14
Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są jakiekolwiek obiekty (budynki, budowle, 
maszyny) związane z działalnością polegającą na segregacji/ spalaniu/ przetwarzaniu odpadów. W razie 
występowały  takie  obiekty,  prosimy  o  podanie  szczegółów  prowadzonej  tam  działalności  i  samych 
obiektów, wykaz wraz z sumami ubezpieczenia i zabezpieczeniami ppoż. 



Odpowiedź nr 14
Zamawiający  informuje,  że  ubezpieczeniem  są  objęte  budynki,  budowle,  maszyny,  urządzenia, 
wyposażenie w lokalizacji Składowisko Odpadów Komunalnych. Wartość majątku na chwilę obecną to 
około 11 120 000,00 zł. Wykaz budynków i zabezpieczeń znajduje się w załączniku nr 8 do SIWZ. Wykaz 
budowli znajduje się w Załączniku nr 2 do wyjaśnień treści SIWZ 
Na chwilę obecną na składowisku nie ma majątku związanego z działalnością polegającą na segregacji/ 
spalaniu/ przetwarzaniu odpadów 

Zapytanie nr 15
Prosimy o wykaz budowli zgłoszonych do ubezpieczenia w systemie sum stałych. 

Odpowiedź nr 15
Zamawiający udostępnia budowle wg staniu na dzień 30.10.2013 r.
Wykaz budowli znajduje się w załączniku nr 2 do wyjaśnień treści SIWZ 

Zapytanie nr 16
Jeżeli przedstawienie wykazu budowli jest niemożliwe, prosimy o określenie co najmniej rodzaju budowali  
(drogi, mosty, wiadukty, wiaty, linie przesyłowe elektryczne, linie przesyłowe cieplne, inne …) i określenie 
orientacyjnego procentowego udziału każdego z rodzajów w łącznej sumie ubezpieczenia budowli. 

Odpowiedź nr 16
Zamawiający udostępnia budowle wg staniu na dzień 30.10.2013 r.
Wykaz budowli znajduje się w załączniku nr 2 do wyjaśnień treści SIWZ 

Zapytanie nr 17
Czy zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie sformułowania z punktu 19 SIWZ o następującej treści: 
„… oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy”. 

Odpowiedź nr 17
Zamawiający informuje,  że  nie dokonuje zmiany zapisów treści  SIWZ.  Jednocześnie informuje,  że  w 
projektach  umów zawartych  w Rozdziale  5  SIWZ nie  ma kar  umownych  z  tytułu  niewykonania  lub 
nienależytego wykonania umowy. 

Zapytanie nr 18
Prosimy o wskazanie lokalizacji o największej wartości (wraz z wyposażeniem) 

Odpowiedź nr 18
Zamawiający informuje, że na chwilę obecną z posiadanych informacji lokalizacją o największym majątku 
jest Os. Czwartaków 1; 62-020 Swarzędz, gdzie znajduje się Gimnazjum nr 3 oraz Biblioteka. Wartość 
majątku znajdującego się w tej lokalizacji to około 25 mln. zł. 

Zapytanie nr 19
Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych franszyzy 
redukcyjnej w wysokości 1.000 PLN 

Odpowiedź nr 19
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ 

Zapytanie nr 20
Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku franszyzy 
redukcyjnej w wysokości 500 PLN. 

Odpowiedź nr 20
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ 

Zapytanie nr 21
Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu przedmiotów szklanych od stłuczenia franszyzy integralnej w 
wysokości 300 PLN. 

Odpowiedź nr 21
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ 

Zapytanie nr 22
Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% 
wartości szkody min. 500 PLN. 



Odpowiedź nr 22
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ 

Zapytanie nr 23
Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej franszyzy redukcyjnej w wysokości 
200 PLN (nie dotyczy OC pracodawcy). 

Odpowiedź nr 23
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ 

Zapytanie nr 24
Prosimy o zmianę treści klauzuli reprezentantów na poniższą:
Klauzula reprezentantów – dotycząca ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

1. Z  zachowaniem  pozostałych,  nie  zmienionych  niniejszą  klauzulą  postanowień  OWU i  umowy 
ubezpieczenia strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody wyrządzone umyślnie 
przez pracowników lub podwykonawców osób objętych ubezpieczeniem.

2. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody wyrządzone umyślnie przez podmioty inne,  niż 
wskazane w ust. 1 powyżej oraz wyrządzone umyślnie przez reprezentantów Ubezpieczającego, 
przy czym za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz i 
jego pracowników, tj. osoby posiadające pisemne upoważnienie do działania w jego imieniu.

3. Z  dniem  wypłaty  odszkodowania  przechodzi  na  Ubezpieczyciela  przysługujące  osobie  objętej 
ubezpieczeniem  roszczenie  do  podwykonawcy  odpowiedzialnego  za  szkodę,  do  wysokości 
wypłaconego odszkodowania.

Klauzula reprezentantów - dotycząca pozostałych ubezpieczeń
Z  zachowaniem  pozostałych,  niezmienionych  niniejsza  klauzula,  postanowień  umowy  ubezpieczenia 
określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez 
reprezentantów Ubezpieczającego, przy czym za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się Burmistrza 
Miasta i Gminy Swarzędz i jego pełnomocników, tj. osoby posiadające pisemne upoważnienie do działania 
w jego imieniu.

Odpowiedź nr 24
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
 
Zapytanie nr 25
Prosimy o wykreślenie klauzuli zmian w odbudowie.

Odpowiedź nr 25
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ 

Zapytanie nr 26
Prosimy o wykreślenie klauzuli likwidacyjnej.

Odpowiedź nr 26
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ 

Zapytanie nr 27
Prosimy o podanie czy istnieją obiekty wyłączone z eksploatacji, pustostany, jeśli tak prosimy o podanie 
wykazu obiektów wraz z wartościami i opisem ich zabezpieczenia

Odpowiedź nr 27
Na dzień dzisiejszy budynkiem nieużytkowanym ze względu na planowaną rozbudowę szkoły jest budynek 
mieszkalny w Kobylnicy, ul. Poznańska 52. Budynek jest w stanie dobrym. Aktualnie trwają ustalenia czy 
budynek zostanie przystosowany do celów edukacyjnych czy pozostanie zburzony i rozbudowany.
Dane dotyczące wartości i zabezpieczeń są w Zał. Nr 8 do SIWZ 

Zapytanie nr 28
Prosimy o podanie jaki jest stan budynków mieszkalnych i czy są przeprowadzane okresowe konserwacje

Odpowiedź nr 28
Stan budynków jest dobry, są przeprowadzane okresowe konserwacje 

Zapytanie nr 29
Prosimy o podanie w jaki sposób przechowywana jest gotówka oraz bilety.



Odpowiedź nr 29
Gotówka i bilety jest przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
Zapytanie nr 30
Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 5 lat zostały zgłoszone roszczenia z tytułu odpowiedzialności 
cywilnej na drodze sądowej.

Odpowiedź nr 30
Zamawiający  informuje,  że  w  ostatnich  5  latach  nie  zostały  zgłoszone  roszczenia  z  tytułu 
odpowiedzialności cywilnej na drodze sądowej.

Zapytanie nr 31 
Prosimy o informację jakie czynności wykonuje Zamawiający w zakresie gospodarowania woda i ściekami.

Odpowiedź nr 31
Zamawiający informuję, że zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków realizowane są przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej (jednostka budżetowa) oraz przez Spółkę Aquanet S.A. (podmiot zewnętrzny).

Zapytanie nr 32
Wnioskujemy o  wprowadzenie  klauzuli  dot.  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  w  następującej 
treści:
KLAUZULA  ROZSZERZAJĄCA  ZAKRES  UBEZPIECZENIA  O  SZKODY  WYNIKŁE  Z  WYDANIA  DECYZJI 
ADMINISTRACYJNEJ
1.Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu, na osobie oraz czyste straty finansowe wynikłe z 
wydania wadliwej decyzji administracyjnej.
2.Z zakresu ubezpieczenia wyłącza się szkody:
a)wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, przy czym za 
umyślne  wyrządzenie  szkody  uważa  się  w  szczególności  stwierdzone  prawomocnym  wyrokiem  sądu 
czynne lub bierne uczestnictwo tych osób w popełnieniu przestępstwa
b)wynikłe z przekroczenia terminów określonych przepisami prawa
c)wynikłe z wydania decyzji dotyczących wywłaszczenia, przyznania zastępczego lokalu zastępczego,
d)  dochodzone  wskutek  wydania  decyzji  administracyjnej,  której  nieważności  nie  stwierdzono  ive 
właściwym postępowaniu sądowym
e)wyrządzone wskutek popełnienia przestępstwa
f) będące naruszeniem dóbr osobistych
g)spowodowane  okolicznościami  istniejącymi  przed  zawarciem  umowy  ubezpieczenia,  o  których 
Ubezpieczający wiedział lub mógł się dowiedzieć
h)wyrządzone osobom bliskim osób objętych ubezpieczeniem.

Odpowiedź nr 32
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ. 

Zapytanie nr 33 
Wnioskujemy o wprowadzenie definicji klauzuli czystych strat finansowych w następującej treści:
Klauzula czystych strat finansowych
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia i w 
Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia  Odpowiedzialności  Cywilnej,  strony postanowiły rozszerzyć zakres 
ubezpieczenia  o  straty  finansowe  poniesione  przez  osoby  trzecie  wskutek  powstania  nagłego  i 
niespodziewanego  zagrożenia  dla  życia  lub  zdrowia  ludzkiego  za  które  ponosi  odpowiedzialność 
ubezpieczający  lub  wskutek  prowadzonej  akcji  ratunkowej  w  okolicznościach  takiego  zagrożenia.  2. 
Ochrona ubezpieczeniowa określona w ustępie pierwszym niniejszej klauzuli nie obejmuje roszczeń:
1)powstałych  wskutek  bezpośredniego  lub  pośredniego  albo  domniemanego  zanieczyszczenia  wody, 
gleby, powietrza.
2)powstałych wskutek dostarczenia energii lub niedostarczenia energii
3)niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  prac,  usług  na  rzecz  kontrahenta  osób  objętych 
ubezpieczeniem
4)wadliwości dostarczonych lub wyprodukowanych produktów
5)powodowania stałych emisji hałasu, wstrząsów, itp
6)działalności w zakresie projektowania, kierowania budową, montażem, opiniowania, kontroli,
7)związanych ze stosunkiem pracy
8)powstałych w związku z udzielaniem licencji.

Odpowiedź nr 33
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ 



Zapytanie nr 34
Odnośnie zad. II
Wnioskujemy o wykreślenie w pkt 2.3 słów „oraz z wewnątrz ubezpieczonego pojazdu” 
Wnioskujemy o wykreślenie w pkt 2.3 oraz pkt 4 kradzieży zuchwałej.

Odpowiedź nr 34
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ 

Zapytanie nr 35
Odnośnie zał. nr 9 do SIWZ
Prosimy o podanie przyczyn szkód z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

Odpowiedź nr 35
Zamawiający informuje, że głównymi przyczynami szkód z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej są szkody w związku z zarządzaniem drogami. Patrz odpowiedź na pytanie nr 2. 

Zapytanie nr 36
Odnośnie zał. nr 9 do SIWZ
Prosimy o podanie jakiej wysokości franszyz obowiązywały w poszczególnych latach w poszczególnych 
ubezpieczeniach – informacja ta jest niezbędna dla oceny przebiegu szkodowości. 

Odpowiedź nr 36
Rok 2010-12
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: brak franszyz
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: franszyzy brak
Udział własny 5% wartości szkody
Kradzież zwykła - franszyza redukcyjna 500 zł.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: brak, w OC pracodawcy wysokość świadczenia ZUS.
Rok 2013
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: brak franszyz
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku brak franszyz
Ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia brak franszyz
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego franszyzy brak
Udział własny 5% wartości szkody
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: brak, w OC pracodawcy wysokość świadczenia ZUS. 

Załączniki:
- załącznik nr 1 do wyjaśnień treści SIWZ – wykaz remontów
- załącznik nr 2 do wyjaśnień treści SIWZ - wykaz budowli

Zamawiający w związku z powyższymi wyjaśnieniami treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert przetargowych do 
dnia 16 . 12 . 2013r. do godz. 10:00 (Biuro Obsługi Interesanta – Kancelaria Urzędu, parter). Otwarcie 
ofert nastąpi dnia 16 . 12 . 2013r. o godz. 10:30 w pokoju 410.

                                                         .......................................................................
(podpis Kierownika Zamawiającego)


